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Özet 

Çalışmanın amacı, turizm sektöründe toptancı konumunda olan tur operatörlerinin 
turistlere sundukları ürünlerin estetik değerini belirlemek ve estetik değerin tatmin 
üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırma, Türkiye’ye olan ilgileri yıllar itibari ile 
artış gösteren Türkiye’yi Uzak Doğu’dan ziyaret eden turistler üzerinde uygulanmıştır. 
Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri içerisinde yer alan kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Zhang (2008)’ın estetik değer ölçeği Uzak Doğulu turist grubuna 
uygulanmıştır. Türkiye’yi Uzak Doğu’dan ziyaret eden turistlerden elde edilen verilere 
açımlayıcı faktör analizi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 
sonucunda; hediyelik eşya işletmesi, müze, restoran, otel ve tur otobüsü estetiği 
deneyimi faktörlerine ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, turizm ürünlerine ilişkin 
estetik değer deneyimi ve müşteri tatmini arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Deneyimsel değer, estetik değer, Uzak Doğu pazarı, tur operatörü. 

 
Abstract 

The purpose of this study was to determine the aesthetic value of tourism products 
provided by tour operators who are the wholesalers within the tourism industry as well 
as revealing the impact of aesthetic values on customer satisfaction. The research was 
applied to Far-East tourists who have been visiting Turkey in ever increasing numbers 
year by year. Convenience sampling, a non-probability sampling method was used. 
Zhang (2008)’s Aesthetic Value Scale was performed on Far-East tourist groups.  
Exploratory factor analysis and correlation analysis were applied to the data collected 
from the Far East tourists visiting Turkey. As a result of the exploratory factor analysis 
                                                
1 Bu makale, “Çelik A. (2013). Turizmde Deneyimsel Pazarlama: Tur Operatörlerine Yönelik Bir Uygulama, Basılmamış Doktora 
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.” adlı doktora tezinden üretilmiş ve 14. Ulusal Turizm Kongresinde 
sunulmuştur.  
2 This article has been extracted from “Çelik A. (2013). Turizmde Deneyimsel Pazarlama: Tur Operatörlerine Yönelik Bir 
Uygulama, Basılmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.” doctorate dissertation and 
presented in the14th NationalTourism Congress. 
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on the aesthetic experiences of the tourists within: a souvenir shop, museum, restaurant, 
hotel and tour bus aesthetic values were apparent throughout. At the end of the 
research a positive correlation was found between aesthetic value and customer 
satisfaction. 
Keywords: Experiential value, aesthetic value, Far East Tourism Market, tour operator. 


